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 :مقدمة  
ـَم اليوم تذكرك باآلية الكريمة ـِك  ح

 “وما علَيك َأالَّ يزكَّى”
 :وأيضا

 “ملَى آثَارِهع كنَفْس عاخب لَّكفَلَع“ 
ـِى ـَدم ـَرى غباء اليائس وأنانية الع  كما تُع

 
)817( 

سنين،    قاعها فى    غاب   من   نومه   من   استيقظ   ، ربما الراكد   الماء فى    ناحية السفينة فانظر    التعب   أنهكك   إذا
  تلتقط حتى    الوقت   بعض   الحبل   عنك   يسحب   ، أو الشراع   فيفرد ،  إصرارك   وشرف ،  خطواتك   ثقل فيرى 

  .  أنفاسك 
)818( 

ـَن حولك   حين ـُوا   عليك   عزيز   وأنت ،  يتولى عنك م ـِـت   للحقيقة   تتنكر   فال ،  عليهم   حريص ،  ماعن
، أو من جديد، وسوف تجدهم هم هم   من   ، فابدأ األرض   ملء   ، الناس.… بهم   رأفتك على    والتندم ،  داخلك 

 .يقوم مقامهم
)819( 

ـُــزحزح    ، فقد نفسك   نار   أبواب على    وأنت   ال تيأس   . الغرور   متاع   رفضتَ   إذا   جنتها   وتدخل   عنها   تـ
)820( 

 والتأمل، ال مفر من ملء الوقت بالعمل مع الناس للناس   الحكمة   ثوب   تلبس تفرح فتكتفى بأن   وأن   إياك
 .وبالناس

)821( 
 ، كلمتك   ووضوح     طول الوقت من سالمة رسالتك   تأكد

  .استمرارك   حتم   ليس على حساب   ولكن 
)822( 

ـَى   الحقيقة   عرفتَ   ما   أنك   فتذكّر ،  الشقاء حتى    فجزعتَ   فيهم   ظنك   خاب   إذا   إال   جزعك   وما ،  لتشْـق
ـُكمله   السير   فواصل ، …فيك   لنقص    خالل   من   نفسك اكتشاف  فى    ساعدوك أنهم  على    ، واشكرهم لت

  .تقاعسهم 
)823( 

،  اليمام   هديل   تبينت حقيقة خدعة   أو ،  الدينصور   وكهوف   النمور   مناظر   فأزعجتك   زيفك   من   تعريتَ   إذا

 
تفرح فتكتفى بأن   وأن   إياك

والتأمل، ال    الحكمة   ثوب   تلبس 
مفر من ملء الوقت بالعمل 
 .مع الناس للناس وبالناس

 
 
 

طول الوقت من سالمة    تأكد
 ، كلمتك   ووضوح     رسالتك

  حتم   ليس على حساب   ولكن 
 استمرارك 

 
 
 
 

  فجزعت   فيهم   ظنك   خاب   إذا
  ما   أنك   فتذكّر ،  شقاءال حتى  

 ـَى   الحقيقة   عرفت   وما ،  لتشـق
، …فيك   لنقص   إال   جزعك 

ـُكمله   السير   فواصل  ،  لت
أنهم  على    واشكرهم

  نفسك اكتشاف  فى    ساعدوك 
 تقاعسهم   خالل   من 

 
 
 

 ـِى ـَدم   ينتحر   لم الذى  الع
يعتدى على حقنا فى   بعد 

،  أكلنا   يأكل الغذاء والهواء، 
ويزاحمنا فى المواصالت، 
ويصر على نيأس معه 
ـِه  .لنشاركه أنانيته وجبن

 



 :أخرى، وأخرى   لتبدأ مرة   فرصتك   فهذه ،  باألشالء   متوارتط   الدماء   برك فى  قدماك   تلوثتْ   أو 
  . كل ما يخيفك يدفعك لالنتصار للحياة

)824( 
 ـِى ـَدم ، ويزاحمنا فى  أكلنا   يأكل يعتدى على حقنا فى الغذاء والهواء،   بعد   ينتحر   لم الذى  الع

ـِه  .المواصالت، ويصر على نيأس معه لنشاركه أنانيته وجبن
)825( 

 ـِى ـَدم   .اآلخرين   نجاح فى    فشله يرى    أن   من   أجبن   يعيش، فهو   أن   ينجح   من   كل يختفى    أن يتمنى  الع
)826( 

 ـِى ـَدم   دون منها   االنسحاب   مواصلة على    اآلخرين   لتشجيع    الحياة فى    استمراره   –بداخله  –يبرر  الع
   .هو   ينسحب   أن 

 
 ـِى ـَدم يختفى    أن يتمنى  الع

  يعيش، فهو   أن   ينجح   من   كل 
فى    فشله يرى    أن   من   أجبن 

 اآلخرين   نجاح 
 
 

ـَ ـِى الع  –بداخله  –يبرر  دم
  لتشجيع    الحياة فى    استمراره  

  مواصلة على    اآلخرين 
  أن   دون منها   االنسحاب 

  هو   ينسحب 
: إرتباط كامل النص  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040218.pdf  

  *** ***   ***  

 شبكة العلوم النفسية العربية
  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

 الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 جر االلكترونيتالم
http://www.arabpsyfound.com 

***  ***   *** 
 في اصدارات الشبكة اشتراكـــــــات الدعـــــم

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
 خدمات االعالن بالمتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3  
  

 ***  ***  ***  
  ةـــــــــس العربيـــــــوم النفــــــــعل مؤسســـــــة

 اصـــــــــدارات معجميـــــة
ـّالم"المعجـــم    النفسوطب علـــوم في  "ــعوس

  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3  
***    ***  

  و الطبعلـــوم في ال "نفسانيال"المعجـــم 
  ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 

  لنفسوطب اعلـــوم في  "وجيـــزال"المعجـــم 
 ا	�ار ا�����ي -ا	�ار ����  -ا	�ار ���� 

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3  
 

  

www.arabpsynet.com/Rakhawy/RakD040218.pdf 
http://www.arabpsynet.com/
http://www.arabpsyfound.com
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=39&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=28&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=46&controller=category&id_lang=3 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=31&controller=category&id_lang=3 

